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Najaarsexcurise Pro
Silva

Inaugurele reden

De najaarsexcursies van Pro Silva worden gehouden in het Zeisterbosch te Zeist op woensdag 13
oktober, donderdag 14 oktober en vrijdag 15 oktober. Het thema is: "kleinschalig bosbeheer in stedelijk gebied".
Eind 18öe eeuw is het Zeisterbosch als onderdeel
van het landgoed Beek en Royen aangelegd. In
1913 kocht de gemeente Zeist het aan om het te behouden als recreatiegebied voor haar inwoners. Al
spoedig streefde men ernaar om het bos kleinschalig te beheren (Pro Silva avant la lettre). Verjonging
vond nog enkel plaats onder scherm of in kleine
openingen in het kronendak. Onder de oude grove
den (deels nog uit de aanlegperiode) werden zeer
verschillende boomsoorten groepsgewijs ingebracht. M.n. douglas, lariks en Amerikaanse eik bleken daarvoor geschikt. Momenteel verjongt zich
vooral douglas en beuk spontaan. Op diverse plekken bereiken ingebrachte soorten als douglas en
Amerikaanse eik de oude dennen en bijgemengde
zomereiken de kroon of hebben ze al deels overvleugeld.
In 1994 ging het beheer van de gemeente Zeist over
naar Stichting het Utrechts Landschap. Dit was aanleiding het bosbeheer meer dan voorheen op natuur
te richten, waarbij de gebruikers nadrukkelijk vanaf
het begin bij de omschakeling zijn betrokken. Het
Utrechts Landschap heeft daardoor kunnen anticiperen op de kritische geluiden vanuit de omgeving
en meer inzicht gekregen in eventuele wensen en
bezwaren. In gezamenlijk overleg is het beheer voor
de toekomst uitgezet, waarbij geleidelijkheid en
kleinschaligheid uitgangspunten zijn.
In het Zeisterbosch zijn vele voorbeelden van kleinschalig bosbeheer te zien. Naast vakinhoudelijke inzichten hebben nadrukkelijk de gebruikers een
stem in het beheer. De principes van Pro Silva blijken ook in zo'n stedelijk gebied zeer actueel en
functioneel, waarbij natuurlijk nog voldoende te leren en te bediscussiëren valt.
Start van de excursies is om 10.00 uur, einde ca.
16.00 uur. De kosten inclusief een gezamenlijke lunch bedragen ƒ 30,- voor leden en ƒ 40,- voor nietleden.
Belangstellenden kunnen zich tot 1 oktober 1999
schriftelijk bij het secretariaat van pro Silva aanmelden.
Adres: secretariaat PRO SILVA, postbus 109,6880 AC
VELP. Tel: 026 - 38 403 10; fax: 026 - 38 403 15.
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Heiner Schanz (links) en Frits Mohren (rechts)

De twee nieuwe bosbouwhoogleraren Heiner
Schanz (leerstoel Bosbeleid en Bosbeheer) en Frits
Mohren (leerstoelgroep Bosteelt en Bosecologie)
houden hun inaugurele reden op 18 november om
16.00 uur in de Aula aan de Generaal Foulkesweg
1a (naast de Wereld) te Wageningen. Geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Internationaal Sonsbeek
Symposium
Sonsbeek is dit jaar honderd jaar toegankelijk voor
het publiek. Een goede reden voor het houden van
een internationaal symposium met als thema: The
future of the historie city park'. Het symposium is bedoeld voor mensen en organisaties die betrokken
zijn bij de ontwikkeling en het beheer van stadsbossen, met name historische parkbossen, en die
geïnteresseerd zijn in het Europese en Noord
Amerikaanse ontwikkelingsbeleid. Dit symposium
wordt gehouden op 7, 8 en 9 oktober. De eerste
twee dagen bestaan uit workshops en op de laatste
dag zijn verschillende excursies mogelijk. Informatie is verkrijgbaar bij Congresbureau Gelderland,
Postbus 175, 6500 AD Nijmegen, tel. 024-3297860,
fax 024-3297879, E-mail CBG@wvnijmegen,nl,
webside www.parksonsbeek.nl.

Ervaringen
bosbeheerders gevraagd
Om de machinale houtoogst in Nederland te evalu-

NEDERLANDS BOSBOUW TIJDSCHRIFT 1998

eren doen R. Nijssen en J. van Leeuwen in opdracht
van de AVIH in de periode van september tot en met
december onderzoek in het kader van hun afstudeerproject aan de Hogeschool Larenstein te Velp.
In hun onderzoek willen zij gedunde opstanden bekijken waar harvesters succesvol en minder succesvol werden ingezet. Het gaat om monoculturen en
om gemengde opstanden. Op deze manier kunnen
de knelpunten en toepassingsgebieden duidelijk
omschreven worden.
De twee onderzoekers zijn op zoek naar beheerders
en boseigenaren die bereid zijn in een gesprek,
eventueel gecombineerd met een terreinbezoek, ervaringen en kennis met hen te delen. De informatie
en gegevens worden zorgvuldig geanalyseerd en
vertrouwelijk behandeld.
Het doel is tot een rapport te komen waarmee beheerders en toekomstige beheerders volledig over
de harvester kunnen worden geinformeerd. Informatie en reacties: AVIH, o.v.v. evaluatie harvester,
t.a.v. J. van Leeuwen en R. Nijssen, Postbus 735,
3700 AS Zeist, tel. (maandag en dinsdag): 0306930040, fax. 030-6925045, E-mail: R. Nijssen@iahlvlp.agro.nl.

Vijfde Dierckx-lezing
De Bomenstichting houdt op 19 oktober de vijfde
Dierckx-lezing in de Gertrudiskapel in Utrecht, De
lezing 'Dendrochronologie, een caleidoscoop van
toepassingen' wordt verzorgd door dr. Ute SassKlaassen. Zij is sinds '97 medewerkster van de
Stichting Ring, het Nederlandse Centrum voor
Dendrochronologie.
De toegang is gratis, maar belangstellenden dienen
zich tevoren aan te melden bij de Bomenstichting,
tel. 030-2340778, fax. 030-2310331, E-mail: bomensti@pz.nl., waarna een toegangsbewijs en een routebeschrijving worden toegezonden. De lezing begint om 20.00 uur.

tact opnemen met Miranda Nagel, tel. 026-3884020
en/of Leidi Wormgoor tel. 026-3646406.

Kleinschalige houtveiling
Fort Vechten

Fort Vechten

Op de eerste zaterdag van november wordt op het
historische Fort bij Vechten de eerste 'bijzonderhout-veiling' georganiseerd. De veiling biedt beheerders/eigenaars de gelegenheid om kleine partijen of een enkel stamstuk van bijzondere kwaliteit
op de markt te brengen. Hout dat tot nu tot vaak in
de open haard vedwijnt, zoals hout met een afwijkende structuur/nervatuur, glans, gaffels, slapende
knoppen of hout van minder gangbare soorten als
kers, noten enz.. En dat terwijl er veel moois van gemaakt kan worden, getuige het werk dat door professionele beeldend kunstenaars , houtdraaiers en
meubelmakers tijdens hetzelfde weekeinde zal worden getoond.
Deze tentoonstelling, veiling van bijzonder kwali-

Reünie Quercus
In verband met het 45-jarig bestaan van Quercus,
voorheen Schoolvereniging der
Nederlandse
Heidemaatschappij, wordt vrijdag 8 oktober een
reünie gehouden in Arnhem, ledereen die in het verleden gestudeerd heeft aan de School van de
Nederlandse Heidemaatschappij, de Hogere en
Middelbare Bosbouw en Cultuurtechnische School
(HBCS en MBCS) en Internationale Agrarische
Hogeschool Larenstein (IAHL) is van harte welkom.
Voor meer informatie kunnen belangstellenden con2

Bijzonder hout, kunstenaars kunnen er iets mee
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teitshout en een serie concerten wordt op 6 en 7 november de eerste publieke manifestatie in 140 jaar
op Fort Vechten. Het weekeinde is een initiatief van
de Vereniging Houtrijk Nederland en de Stichting
Werk aan de Linie.
Beheerders van groen, landschap, bos of park die
een bijzonder stuk hout willen aanbieden kunnen
hun adresgegevens doorgeven. Vervolgens ontvangen zij een aanmeldingsformulier en het deelnamereglement. Fax: 0317-425046, tel. 0317-421711.

Cursus inventarisatiemethode Field-Map
Field-Map is een nieuw ontwikkelde inventarisatiemethode voor bos en natuur. Door koppeling (op
één statief) van een GPS-systeem, een elektronisch
kompas, en lasermeetapparatuur via een veldcomputer (in combinatie met een elektronische boomklem) kunnen vrij eenvoudig posities van individuele
bomen (indien gewenst compleet met kroon) of
vegetatiegrenzen in kaart worden gebracht. Gelijktijdig kunnen aan deze posities of vlakken kenmerken als boomsoort, diameter, hoogte etc. of
vegetatiesamenstelling worden gekoppeld. De informatie wordt direct in een database opgeslagen
zodat invoer en controle van veldgegevens niet
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meer nodig is. De structuur van deze database
moet de gebruiker zelf afstemmen op de specifieke
inventarisaties en de daaropvolgende gegevens
bewerking. Het systeem maakt gegevensbewerking
via standaard GIS programmatuur mogelijk. De methode en het computerprogramma is ontworpen
voor een vrij uitgebreide inventarisatie via steekproefpunten. Deze inventarisatie kan zeer snel en
efficiënt worden uitgevoerd. Omdat een aantal zaken ineens makkelijker te meten èn te registreren
zijn, ontstaan zelfs nieuwe interpretatiemogelijkheden. De methode kan ook voor karteringen worden
gebruikt.
De cursus duurt 2,5 dag en wordt gegeven door
IFER, een Tsjechisch bosbouwkundig onderzoeksbureau. De voertaal is engels. Informatie over het
programma en de cursus kan ingewonnen worden
via een (Engelstalig) E-mail bericht aan: "moravcik@ifer.cz". De prijs voor de cursus is F 1590,- met
45% reductie voor vertegenwoordigers van instellingen met een licentie voor het Field-Map programma, Cursusdeelnemers die later besluiten om het
programma aan te schaffen krijgen dan een reductie op de aanschafprijs van F 500,-. Aanmelding
dient zo snel mogelijk te geschieden via bovenstaand E-mail adres. De cursus data zijn: 17 t/m 19
november en 22 t/m 24 november 1999. De cursus
wordt gehouden in de omgeving van Wageningen.
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